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Van het Bestuur 
 
Beste leden, 
 
Zonder wedstrijden maken we er bij Devinco het beste van! Door alle teams wordt 
inmiddels volop getraind op onze velden en dat is een goede zaak. Tijdens de 



 

fietstocht in het Paasweekend hebben de deelnemers nieuwe ideeën aangedragen 
voor activiteiten; een bron van inspiratie voor onze AC. In overleg met de gemeente en 
Sportbedrijf Deventer heeft het bestuur aangegeven dat we onder de gegeven 
omstandigheden voor de zaalaccommodatie koers zetten op Sporthal Keizerslanden 
als tussenoplossing voor de komende jaren. Daarmee onderweg naar een nieuwe hal 
op De Marke Zuid. Het Sportbedrijf Deventer werkt op ons aandringen mee aan het zo 
veel mogelijk trainen op die locatie. Binnen de grenzen van het mogelijke wordt 
rekening gehouden met inbreng vanuit Devinco, als vereniging die daar het meeste 
sport. Dit geldt voor Keizerslanden (beheermaatregelen) als voor de nieuwe hal 
(inrichting). 
 
Bestuur KV Devinco 
   

 

 

 

 

  

Van de TC 
Trainingen de komende tijd 
Dinsdag 4 mei as. is er geen training voor de jeugdteams. 
Donderdag 6 mei en Dinsdag 11 mei zijn er wel trainingen. Hemelvaartsdag (13 mei) 
laten we vrij voor mensen die wel willen trainen. 
 
Er wordt gesproken met omliggende verenigingen om in mei/juni oefenwedstrijden 
voor de jeugdteams te organiseren. We hopen dat dit mogelijk wordt, maar hebben 
hiervoor nog geen groen licht ontvangen. 
Vooralsnog gaan we trainen tot en met donderdag 24 juni. Mocht het zo zijn dat er 
versoepelingen zijn en we ook oefenwedstrijden kunnen spelen, dan zullen we deze 
einddatum als TC opnieuw bezien. 
 
Volgend seizoen 
De TC gaat binnenkort starten met een inventarisatie van alle teams in de komende 
weken zodat we hopelijk in september weer competitiewedstrijden kunnen spelen en 
elk team op de juiste wijze bemand is. 
Hiervoor zullen we in de aankomende nieuwsbrieven verdere informatie verstrekken 
en we zullen tijdig aangeven: 

1. hoe we de teamindeling vormgeven voor zowel de jeugd als de senioren en 
hoe we omgaan met het selecteren van (jeugd)spelers.   

2. welke trainers er volgend jaar beschikbaar zijn en hoe we de trainersstaf voor 
de jeugd en senioren gaan complementeren. 



 

Aanvullend hebben een aantal TC-leden met veel energie aan het handboek TC 
gewerkt wat bijdraagt aan een duidelijk afsprakenkader voor de gehele vereniging. 
Zodra hier concreet meer nieuws over is, zullen we dit ook delen met jullie. 
Separaat heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van ons materiaal en gaan we 
samen met Marcel als beheerder kijken hoe we dit stapsgewijs kunnen vernieuwen. 
 

Geen veldcompetitie in het voorjaar 
In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is 
de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder 
gepresenteerde openingsplan. Op basis van de constateringen is het niet mogelijk om 
conform de routekaart van het KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden.  
Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan gepland wedstrijden tegen 
andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de 
mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden. Meer 
informatie: bit.ly/3tLj1Jd. 
 
  

 

 

 

 

Nieuws van de AC 
Wat hebben we lang stil gestaan, veel ideeën, maar helaas beperkte mogelijkheid tot 
uitvoering. Nu het voorjaar is aangebroken, zijn er weer meer mogelijkheden om buiten 
activiteiten te organiseren en daar hebben we ook super veel zin in. Helaas zal alles met 
beperkingen zijn en mogen we niet alles. Dat betekent dat we mensen moeten 
teleurstellen, maar hopelijk is er snel meer mogelijk. 
 
Terugblik Paasfietstocht 
We hebben het goed getroffen, het weer was uitstekend, de deelnemers waren 
enthousiast en de spelletjes lagen op tijd klaar. De paas fietsroute begon met 13 
sportieve teams, totaal 50 deelnemers, in alle leeftijden. Door heel Deventer waren er 
vrijwilligers bij korfbalpalen om met de deelnemers een leuk spelletje of activiteit te 
doen. Na soms meer dan 4 uur fietsen kwamen de meeste deelnemers blij maar voldaan 
bij de eindstreep. Zeker een goed plan om dit nog eens te organiseren. 
 
Tien-toernooi op Hemelvaartsdag: 13 mei 2021 
Al jaren staat er op Hemelvaartsdag een tien-toernooi op de agenda van Devinco. Vorig 
jaar is editie 2020 niet doorgegaan. Dit keer gaat het Tien-toernooi wel door op 
donderdag 13 mei as, zij het met een paar aanpassingen. Een pijnlijke maar noodzakelijke 
keuze is het niet toelaten van volwassenen. Maar ondanks deze keuze gaan we het voor 

https://bit.ly/3tLj1Jd?fbclid=IwAR0S2zxFO_QcuKFCAS9QrSSMVlX8a8FRXH4ItRH933-DG-pU4F2LDehC6h8


onze jeugd extra leuk maken. Houd Social media en de website in de gaten voor de flyer 
hoe je je moet aanmelden. 
 

 
 
  

  

 

 

  

Coronawacht tijdens de trainingen 
Voor de trainingsavonden op de dinsdag en de donderdag hebben we coronawachten 
nodig. 
Per avond hebben we een dienst van 17.45 tot 19.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur. 



Daarmee help je Devinco om alles in goede banen te leiden EN je ziet wat van de trainingen. 
Wie o wie wil Coronawacht draaien? Schrijf je snel in via de KNKV app. Ga bij persoonlijk 
naar vrijwilliger en kies mijn voorkeurstaken. 
Zet de Coronawacht aan. 
Per dienst max 2 vrijwilligers. 
of mail naar devinco@devinco.nl. (Inschrijven via de app kan zoon/dochter doen.) 
 
 
 
 

 
  
 

  

 

Maandag 10 mei 2021         Bestuursvergadering 
Donderdag 13 mei 2021     Tientoernooi jeugd 
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